


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرّدت ©
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنَّبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 ءاهلإ ميديا ىالم نما لحقت
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك



 كن انوفا انتسب ةسكم
 8-11 787 :؛ب.ْنص - طالبلا قاقز

 نانثبل  توريتب
 ان عاوأأ 6غ 01:

 انفنفنم 1
 ٌلاَصلا ءاننأ عم نوهّبَوُمَو لَكُم

 ةظوفحم ةلياكلا قوقثلا ©
 1.0 لن انوفا تتانتسإ ةبنكتلا
 1581ل7-783-33-9953 باتككلا مقر

 كثانكيل ف عبط



 *:5: ةيوبحبملا تاياكحلا 54

 ةتيرتا راف
 تييرلاراَفَو

 تاك ايداتك + ةاذعإ

 انؤلؤاك تتانتدبا ةبتككم



 «ئداه ٌيفير ٍناكَم ىف

 7 د ارا 4
 .طيشن فيطل ٌرأف شيعي ناك

 ٍفْيَّصلا ٌلاوَط ُلَمْعَي ناك

 «هِتْئَب يف ُهئْرَحُيو َماعَّطلا َّعَمْجَيِل

 .ةَريبَك (ٍةَميدَق) ِةَقيِتَع ةَرَجَش ٍبْلَق يف





 ' عالج | يف

 كسي هتيب 5 تدون َىَلَج
 2ع د

 . َّنْبا ةَمامأ ىَأَر َةَأَجَف فمع نبا ُهَم 1

 ! م َءاج دقو .هروزي ةئيدَملا نم ءاج 3

 را





 2ك ©
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 :ِهّمَع نْباي اًبَحَرُم ٍفيرلا ُرَأَك لاق

 .يتبب يف كب اُلْهَسو المَأ»

 :ثينكو اعوام أ تديزلا ثيفت
 « ةَليوط ّك َكُتَرايِز نوكَت ْنَأ وحن

0 

 تاك





 ةينآ الو
 .ةَكيِمّسلا َةَيِراَخَنلا لكألا 2 عر دع

 0 ةقيرلا َماعّطلا ٌّبِحُي ْمَل ةّئيِدَملا

 .اًريَِك اًماعط ِءاْسَعْلِل ٍفيّرلا ُرَأَك َّدَعَأ





 ّدلا ٌعيِطَتْسَأ ال» :ةئيدَملا ر َديدَمْلا ٌرَأ َلاَق

 , يف 4. سوو
 .ادج ئد 5-5-5

 56 د ىف : 15 يف َمْوّنلا ُتْدّوَعَت ام
 (.ِةَرَجش بلق :





 قورش َلَبَق ِمْوَي لك طقْيَتْسَي ٍفيرلا ُرَف َناك
 .ءاتَّشلا ماعط عْمج يف ُهَكَمَع ْأَدْبَيو ءِسْمَّشلا

 اب «ىتذعاس لاعت :ةييدملا رأَقل اَمْوَي لاق

 1. مع نبا



 .لَمعلا ٌَبِحُي ِةئيدَملا ُرَأَك ْنُكي ْمَل
 هادو ُةبايث حتت ْنَأ ٌفاخَي ناكو

 .ٍلْفَحل | يف ٍلَمَعلاو ٍرامثلا ِفطَق ْنِم



 .حْمَق ٍلْفَح يف هِمْوَي تاذ ءِناََقلا َسّلَج

 رآف ىلع ٌرَقَص ل يوكل راك نع نق نقلا 1

 .هب ٌراطو ُهَكَسْمَأو

 :ٍسأَي يف ٍفيرلا ُرَأَف حاص

 يّمع نبا اي نيكسم !و 1ع لأ ان ةتكسم ]ذأ





 ناك يذلا ٍراجيّسلا َناخُد َّنِكل

 ةكيدملا ُرَأك َتَلَقَف .هَيوَق ٌةَسْطَع

 .ّنَت ِةَمْوَك ىلَع َعّقوو



 : .ةيربلا يف ِناَرأَقلا 3 ءمابص تاذ
 ِعْوَت) رطْفلا ِنَع ِناَئَحْني اًريِثك ايّشَم ٍتابثلا نم عْوَن) رطفلا ِنَع ٍنائَحْبَي اًريثك ايش تالا 017 1 :

 لاف را الملوك د
 ٌدراب «ٌمِتْعُم كوك ةاناد يف عك < د

 .ادج ئداهو .ٌبْطَر 0 0



 .ةّيربلا و قبل ناضل

 هادي اقفنو ةئاظقا ةئيدعلا قأك 5

 .اًريثك ُهْنِم فاخو

 وِرْهَظ ىلَع َعَقَوَف َبْرْهَي ْنَأ دارو





 ُتْيِعَت ءيّمَع َّنْبا اي «وآ» :ِةَئيدَملا ُرَأَك لاق

 .ٌفاجو نفاد ِةئيِدَملا يف جلا !ٍِفيّرلا َّنِم

 .ِهْيَلَع لوصُحلا يف ُبَعْنَ الف ٌريِثَك ُماعَّطلاو

 «.َكِسْفَتب َكِلَّذ ٌدهاشو لاعك





 قليل تاذ

 َرواجُملا لرْنَملا َلْهَأ َِيدَملا ُرَأَق ىَآَر

 .ةئيدتلا ىلإ باهل ةراَيصَوبكَي
 :هًياق عاضو ٍفيرلا رأَك ىلإ َعَرْسَأ
 م١ كل ا لكم زرت لاعت ءيَمَع نبا اي لاعت»





 سل يس ممم

1 1 

 ةئيدَملا َطَسَو الَصَو َنيح اههْنِم ازَمَقو
5 
 .ةني



 اًجيِجَض ٍةَيدَملا ٍطَسَو يف ِفيِرلا ُراَق َعِمَس
 نكي ْمَل .ةبعتم َةَيِوَف ءاوضأ ىأرو ءاَجِعْرُم

 أ جيِجّضلا َكِلَذ لدم َعوَس ْدَق هتايَح يف
 .ءاوضألا َكْلِي َلْثِم ىأَر





 :ِهّمَع نْباي اًبَحَرُم ةئيدَملا ا لاق

 «.يتْيَب يف كب اًلْهَسو اّلْمَأ»

 1 1 رع وق 6 د *”*. ع مخ
 نوبحَري مهلك ِةَرْسألا دارفأ َعَّرْسَأو

 .عساولا مهب يف ِفيِرل أَ



 كَسَبلاو ِكْعّكلاو

> 2 
 اًناولَأو ايهش

 َدْشِقلاو تي

5 

 الوكوّشلاو

 ةّهكافلا

 .4ل

 و هل َمّدَقَو
 ص اًمِس 8 اتا

 همع ٍنْباِب ةنيدَملا
78 

 ع
 ءاَديدَش 4

5 06 

 اًبيح
5 



 ْتَبَعْنَأ ةَريثكلا ٍتايَولَحلاو َمسّدلا م 5 ( ٌةَريثكلا ِتايَوْلَحلاَو َمسّدلا َماعَّطلا ّنِك

 .يّرلا َرَأَ



 .هّمَع ِنْبا ِتْيَب يف فيلا ُراَق َلّوَجَت
 دج اهيا كيلا أذ

0 الو هيف حاتري ال
 .نامآلاب 



 يذلا ٍشارفلا َنِم اًريثَك ٌقَياضَت َمونلا َدْنِعو

 ةَيْرَسَعُملا وَلا ٍراوُنَأْلا نو هيلع دوت ْمَل
 .عراشلا نم



 «يلاثلا مْوَيلا يف

 .ةعاعلا ةقيدحلا ىلإ قارأتلا قد
 هه

 هايم تذكأ ظبلاو مقتل دو ةيأ

 .ابَرَهَف امُهَتعَرفأو





 .ٍفيّرلا َرَأَ ٌبْلَك َمَجاه َرَخآ مْوَي يفو

 بارّشب بّلَكلا َهْجَو ِةّييِدَملا ُرَأَك شَر

 ْنَأ َدْعَب ْنِكَل ءِنارَأَملا َبّرَهو .ٍنوميِللا

 .ديدنش فوج اههباصأ



 .اًئيزح اًمئاخ ِتْيَبلا ىلإ ِفيّرلا ُرَأَق داع
 86 طيس سو سم ستسهم © كس
 نأ ثكاكو ةّيِئابَرْهَك ةَسّنكم ُهَبرَف ْتّرَم

 ب دع و وا نقاوح 3 وردو
 .هنزحو ةفوح دادزاف .هعلتبت

 انحا



 ءدحاو مْوَيب َكِلَذ َدْعَب

 .ِةَدَيْضِم يف ّعَقَي ٍفيَرلا ُرَف َداك
 .ُةَوُذِقنُي ِهْيلِإ ةَرسَألا ُدارْفأ َعَرْسأف 000

 طئاحلا يف ٍةقْيَص ٍةحْنُف ىلإ ْمُهُعيِمَج اوعرشأ م
 .ٍةَسِرَش ٍةْطَق ِهْجَو ْنِم َنوئِبَتْحَي
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 ا 00 ىلا

 26 4 1 3 ١
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 لاوّطو ٍراِهَّلا َلاوَط ِةَفْرُعلا يف ُهّطِقلا ِتّيِتَب عييص

5 1 0 6 
 ءماعط نود ْمِهِكَبحَم يف ٍةَرْسألا ُدارفأ َيِقَبو

 .ِديِدَّتلا عوجلاب اوّسَحَأف 1

7 



 | | ُدوعَي ْوَل اًريثك ىنَمَتو
0 

 . هيب هر

 ّسَحَأو

 ب
 رف

 م وكل
 د هناك

 ييرلا
 2 0 و

 سا

 يي «ٌيِفِيَرلا 8. اس

0 
 | ةحئإ

4 
 .بارتلاو ٍرَج





 فيرا ُرََك َفَرَع ءيلاَثلا مْويلا حابَص يف

 نيل اهلزأ رفقا, ةرشألا يعاج دقق

 ِناِصْعَأ ْنِم ٌعونْصَمٌءاعو) طَقَس ِةَرَجَّشلا َتْحَتَناكو

 :َناوُنعلا ًآَرَق ْنأ َدْعَب ءةئيدَملا ُرَأَك لاق .(ِرَجَّشلا

 «.َكِتنَب ْنِم ٍبيِرَق ٍناكَم ىلإ ٌلِصاو ْطَمَّسلا اذه

 يب 5
 يي ل -



 .طقشلا ّلَكَدَو «ةةابرثأ فيلا زأق َعَدَو

 طّوقلا تيلكختت ٌةَواَبَش ْثءاج من



 ُهَتْبَب فيلا ٌرَأَف ىأَر امَدْنِع

 «قَراَيَسلا نم ّرَمَ
 .جْلَلا ىلع اًسِلاَج اش



 يوي -- 7

 8ع يا هديعلا ِةلْيَل يف ٍفيَرلا ٌرَف ّلَصَو
 و 29980990112 كي
 َوْه َلِقَتْحَيِل ِتاعمَجّتلاو ٍتالافتخالا ٍنِكامَأو
 .ْمُهَعَم اَضِ





 0 28 عزيزه دويدمال 06 ( عامي

 2 يي 7: اك رح هد تك دعت 2 تت

 ةئاعلا يبل ارانب ان رم 0000

 اند لاح :ْمُهُرْعْصَأ كن
 هيد

 «.ةئيدَملا يف ٍةَميظَعلا كِتارَماْعُم ْنَع



 2+ د هدو

 يف لاقو ةَقيِمَع َةَدُهَنَت ٍفيّرلا ُرَأف َدَهّتت

 ام لك َّنأ َنوف رعي ال ْمنإ نيكاسم».:وبرفت
 هع ه < تاو

 «.اهتارّماعُمو ةئيدملاا قنا د ١ نأ وه ه

 كمل







 (ةّبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلَّتلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلّشلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزهر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعّتلا - +

0 
 ةريبكلا ةتفللا - ٠

 يدل خلا لك

 ها معا دج مع

 ناديعج- 4

 تيس ترسل ١

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا ١-

 ةمئانلا ةريمألا ١1-

 لزنوبار 5
 َيِهّذلا رعّشلا تاذ ١5

 - ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -15

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 8

 ةّيرحّسلا ردقلا

 10 ه-

 عدفضلاو ةريمألا - تس
 ندا تركتكلا» ك1

 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا 14
 بيرغلا رئاطلا -5

 كر لل
 ريغّصلا اموت 777

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -9

 كلا ةررزإ
 دملا رأق ١"-

 ةَريِهُز 37
 ةباغلا قيرط -#
 لبجلا ريسأ -"
 ريغصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار
 جلثلا ةكلم -"/
 ةبيجعلا ةبلعلا 08
 راثلا رئاط -"

 دّرمزلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


